
Hey, hey! Ada apa sih? 

Yuk, bergabung dengan para kontributor heydayat.com dan dapatkan penghasilan hingga jutaan rupiah 

setiap bulannya! Kapan lagi kamu bisa promosiin daerahmu plus hasilin duit dari rumah? 

Yup! Heydayat.com membutuhkan kamu buat bergabung jadi kontributor kontennya nih! Tunggu apa 

lagi? Ayo, bergabung! 

 

SYARAT & KETENTUAN 

Berikut syarat dan ketentuan penulisan artikel untuk dimuat di situs heydayat.com : 

 

PERATURAN UMUM PENULISAN ARTIKEL DI HEYDAYAT.COM 

1. Artikel membahas tentang wisata, budaya, kuliner atau olahraga yang ada di sekitar domisili Anda. 

Domisili yang dimaksud adalah tempat Anda tinggal saat ini. Misalnya, Anda tinggal di Jakarta, maka 

sekitar domisili Anda adalah Tangerang, Depok, Bekasi, Kepulauan Seribu. Jika isi artikel tidak sesuai 

dengan domisili Anda, akan kami tolak. 

2. Per artikel memuat sedikitnya 500 kata dengan gaya bahasa semi formal. 

3. Objek yang ditulis adalah objek aktif. Artinya, jika memuat objek wisata, tempat wisata masih aktif 

dikunjungi dan masih beroperasi. Jika memuat objek kuliner, kuliner yang dimaksud masih ada dan 

bisa dikunjungi/dibeli/dinikmati. Jika objek budaya, aktivitas budaya masih diadakan setidaknya 

dalam masa satu tahun sekali. 

4. Artikel adalah tulisan original milik Anda sendiri dan belum pernah dipublikasikan dimanapun, 

termasuk blog sendiri. Artikel bukan hasil dari jiplakan atau copy-paste, terjemahan, atau ditulis-

ulang dari artikel lain. 

5. Meteri artikel bebas dipilih sendiri oleh penulis, dengan syarat harus ada nilai menarik dan 

informatif. 

6. Boleh mengirimkan lebih dari satu artikel setiap hari. 

7. Tulisan akan diterbitan segera setelah lulus proses seleksi dan mungkin akan dilakukan beberapa 

pengeditan oleh tim editor. 

 



PERATURAN PENGGUNAAN FOTO UNTUK ARTIKEL DI HEYDAYAT.COM 

1. Sertakan minimal 3 foto untuk setiap artikel : Satu untuk foto cover, sisanya untuk foto di dalam 

artikelnya. Pilih foto yang paling mewakili isi artikel. Lebih banyak - lebih baik. 

2. Foto harus menampilkan objek artikelnya, bukan wajah penulisnya atau wajah orang lain. Untuk 

artikel kuliner, potret makanannya, suasana tempatnya, dan lokasinya. 

3. Boleh hasil karya sendiri atau dari sumber lain. Jika hasil karya sendiri, di dalam artikel cantumkan 

″Foto milik pribadi″. Jika diambil dari sumber lain, sertakan alamat situsnya di dalam artikel. 

Contoh : https://id.wikipedia.org/wiki/Malioboro 

https://twitter.com/namauser 

https://instagram.com/namauser  

4. Jika mengambil foto dari sumber lain, untuk menghindari komplain, kami sarankan mencarinya di 

situs resmi atau akun medsos resmi yang menjadi bahan artikel.  

Contoh : https://monas.jakarta.go.id 

https://instagram.com/monumen.nasional/ 

https://twitter.com/monasdkijakarta 

Jangan menggunakan foto dari situs pribadi milik orang lain atau dari situs lain yang sejenis atau 

mirip dengan heydayat.com! 

5. Boleh menggunakan kamera ponsel asalkan hasil fotonya jelas, tajam, dan terang. 

6. Foto bukan hasil screenshot dari layar ponsel atau dari video. 

7. Foto menggunakan format JPG berukuran minimal 820x600 pixel. 

8. Jangan melakukan pembesaran ukuran foto secara paksa menggunakan aplikasi. Jika foto aslinya 

lebih kecil dari 820x600, cari foto lainnya! 

9. Semua penggunaan foto di artikel menjadi tanggung jawab penulis. Jika di kemudian hari ada 

komplain dari pemilik foto, kami berhak menurunkan artikel dari situs heydayat.com. 

 

Jika kami mengetahui Anda mengklaim foto milik orang lain sebagai milik sendiri, kami akan 

melakukan teguran hingga blacklist. 

 

 

 



PERATURAN PENGGUNAAN VIDEO UNTUK ARTIKEL DI HEYDAYAT.COM 

1. Video harus original, karya sendiri. Belum pernah dipublikasikan di tempat lain, termasuk Youtube, 

Instagram Story, atau layanan video lainnya. 

2. Video bersifat opsional : boleh ada, boleh tidak. 

3. Video harus berorientasi horizontal atau landscape. 

4. Format video berupa MP4 dengan resolusi minimal 720p, dengan durasi minimal 2 menit. 

5. Video boleh diedit menggunakan aplikasi video editor yang biasa Anda pakai. 

6. Memuat audio yang tidak melanggar hak cipta. 

7. Video harus layak tonton : tidak goyang-goyang, gelap, buram atau semacamnya. 

8. Pengecualian untuk video pendek berisi informasi viral di kanal Berita, durasi minimum tidak 

ditentukan. Penulis wajib memberikan penjelasan berupa tulisan dan menyematkan video ke dalam 

artikel sebagai lampiran. Video boleh diedit dengan syarat tidak merubah intisari video atau 

informasi didalamnya. 

 

CARA MENGIRIM ARTIKEL KE HEYDAYAT.COM 

Semua materi artikel (teks, foto, video) di-upload lewat fasilitas dashboard yang bisa diakses di 

www.heydayat.com. 

Untuk penulis baru, artikel dikirim dalam format microsoft word dan dikirim ke alamat email 

redaksi@heydayat.com. Foto atau gambar lebih dulu diunggah ke situs penyimpanan media gratis, 

imgbb.com. Setelah gambar berhasil diunggah, copy alamat URL gambar ke halaman microsoft word 

yang berisi tulisan Anda. Cara ini juga berlaku untuk berkas video. 

Sertakan data diri di dalam artikel, diantaranya : 

1. Nama Lengkap, 

2. Email, 

3. Tempat & tanggal lahir, 

4. No. KTP/SIM, 

5. NPWP (Opsional), 

6. Domisili atau tempat tinggal saat ini, 

7. No. Rekening bank Mandiri/BSI, dan atau OVO/GoPay (untuk keperluan pembayaran), 

http://www.heydayat.com/
mailto:redaksi@heydayat.com


8. Swafoto atau foto diri membawa KTP/SIM (Foto KTP/SIM harus terlihat cukup jelas saat 

diperbesar), 

9. Nama User yang diminta (Nama yang akan tampil sebagai penulis artikel). Nama ini tidak bisa 

dirubah kecuali dengan membuat User yang baru. 

Penulis baru yang tulisannya lolos proses seleksi dan berhasil tayang di situs heydayat.com akan diberi 

akses ke halaman dasbor kontributor heydayat.com. Selanjutnya penulis tidak perlu mengirim tulisan 

melalui email, melainkan menggunakan fasilitas dasbor heydayat.com. 

Data login penulis akan dikirim ke email yang disertakan pada data diri. Selanjutnya penulis atau 

kontributor bisa mengatur passwordnya sendiri saat membuka link pada email yang dikirim 

heydayat.com. 

Respon atas tulisan yang dikirim melalui dasbor tetap akan diinfokan melalui email. Atau kontributor 

bisa menambahkan nomor whatsapp jika ingin respon tulisannya dikirim via whatsapp. Respon adalah 

tanggapan apakah tulisan berhasil tayang atau perlu perbaikan. 

 

DATA KONTRIBUTOR 

Semua kontributor heydayat.com wajib mengisi Data Kontributor. Ini untuk keperluan pembayaran 

honor Anda! 

Pengisian data kontributor hanya dilakukan sekali, yaitu saat penulis mengirimkan artikel untuk pertama 

kali. 

 

LAIN-LAIN 

1. Tidak ada deadline, tidak ada target jumlah artikel yang harus dibuat, penulis bebas mengirim 

tulisan kapan saja. 

2. Proses penerimaan artikel akan terus dibuka sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 

3. Langsung kirim artikel sesuai persyaratan yang diminta. Karena sifatnya freelance, tidak ada proses 

kirim lamaran kerja, interview, atau kontrak kerja. 



4. Tidak semua artikel yang masuk akan diterbitkan. Setiap artikel yang masuk ke redaksi akan 

diperiksa dan masuk ke dalam antrean. 

5. Redaksi berhak mengedit tulisan yang dikirimkan kontributor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, 

terkecuali foto yang dikirimkan kontributor karena terkait dengan honor pembayaran. 

6. Redaksi berhak menolak artikel yang tidak layak, tidak menarik, dan tidak sesuai persyaratan. 

 

HONORARIUM 

1. Pembayaran diberikan hanya untuk artikel yang diterbitkan. Contoh : Jika Anda mengirim 5 artikel, 

tapi hanya 3 yang diterbitkan, Anda akan menerima pembayaran untuk 3 artikel. 

2. Pembayaran honor  akan dilakukan lewat  transfer  bank atau lewat  OVO/GoPay pada tanggal 15 

dan akhir bulan di setiap bulannya. 

a) Transfer  Bank :  Jika honor  Anda dalam satu sesi  pembayaran jumlahnya lebih  dari Rp 50.000, 

Anda bisa memilih via transfer bank atau OVO/GoPay. 

b) OVO/GoPay :  Pembayaran via  OVO/GoPay  akan terpilih  secara otomatis  jika honor Anda 

dalam satu sesi pembayaran kurang dari Rp 50.000. 

Preferensi pembayaran bisa Anda komunikasikan melalui email karir@heydayat.com. 

3. Artikel  tidak akan  diterbitkan  jika  penulis  belum mengisi  biodata  lengkap  untuk keperluan 

transfer honor. 

4. Tiap artikel yang diterbitkan, akan diberikan imbalan : 

a) Rp 20.000 :  Mengirim artikel  sesuai  persyaratan yang diminta dengan foto pendukung yang 

diambil dari sumber lain. 

b) Rp 30.000 :  Membuat  artikel  sesuai  persyaratan  yang  diminta  dengan  semua  foto 

pendukung hasil karya sendiri. 

c) Rp 50.000 : Membuat  artikel  sesuai  persyaratan  yang  diminta  dengan  semua  foto 

pendukung hasil karya sendiri, dan menyertakan video hasil karya sendiri. 

 

Catatan! 

Jika foto dalam 1 artikel terdiri dari campuran antara milik pribadi dan sumber lain, maka harus 

ada, minimal 3 foto milik pribadi yang disertakan, sisanya boleh diambil dari sumber lain. 

Dengan begitu, artikel Anda termasuk ke dalam kelompok honorarium poin b atau c, bukan a. 



 

5. Pertanyaan terkait apakah honor sudah dibayar, bisa ditanyakan ke karir@heydayat.com. 

 

SYARAT PENULISAN ARTIKEL KANAL TRAVEL & KULINER 

1. Artikel  berupa ulasan atau cerita tentang tempat wisata atau kuliner yang ada di daerah sekitar 

Anda. 

2. Lokasinya harus berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

3. Untuk artikel Wisata, WAJIB mencantumkan informasi akomodasi ke dalam artikel. Misalnya :  Apa 

ada penginapan,  nama penginapan,  tarif  per malam,  berapa jauh dari lokasi wisata. Jika di sekitar 

lokasi tidak ada, maka cari yang terdekat. 

4. Jelaskan secara singkat cara mencapai lokasi : Apakah ada angkutan umum yang melewatinya? 

Rute dan kondisi jalan. Jangan cuma mengandalkan Google Maps atau naik taksi/ojek online. 

Apakah ada usaha lokal di area sekitar, misalnya : pusat oleh-oleh, rumah makan, pujasera, toko 

suvenir dan sebagainya. 

5. Untuk artikel kuliner, WAJIB mencantumkan harga, lokasi dan menu lain yang disajikan. 

6. Kami TIDAK menerima tulisan yang mempromosikan sebuah bentuk usaha yang sifatnya privat. 

Contohnya, makanan yang hanya dijual secara online atau hanya tersedia di Go/Grab Food, tidak 

memiliki gerai atau outlet. 

7. Kami tidak menerima tulisan dalam bentuk resep masakan. 

 

SYARAT PENULISAN ARTIKEL KANAL OLAHRAGA 

1. Artikel berupa informasi seputar tempat olahraga dan jenis olahraga yang dilakukan. 

2. Berisi ulasan tentang lokasi atau tempat olahraga seperti gunung, lintasan, fasilitas umum, maupun 

tempat olahraga berbayar yang ada di daerah sekitar domisili Anda. 

3. Lokasinya harus berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

4. Wajib membahas aktivitas olahraganya secara khusus : Lari, Gym, Renang, Bersepeda, Mendaki dan 

lainnya. 

5. Diutamakan membahas lokasi dan gears atau peralatan olahraga yang direkomendasikan. 



6. Kami TIDAK menerima tulisan yang mempromosikan sebuah bentuk usaha yang sifatnya privat. 

Contohnya, tempat olahraga yang hanya berlokasi di dalam mall atau pusat usaha tertentu, apalagi 

jika isi artikel bersifat promotif. 

 

INFORMASI! 

1. Heydayat.com mengijinkan tulisan dengan topik yang sama dengan yang sudah pernah 

dipublikasikan di heydayat.com, asal dengan catatan : Artikel memiliki nilai informasi tambahan atau 

pembaruan dari artikel terdahulu. 

Cara memeriksa apakah topik yang Anda tulis sudah pernah dipublikasikan di heydayat.com : 

b) Melalui halaman heydayat.com : Ketikkan kata kunci objek yang akan Anda tulis di kolom 

pencarian heydayat.com. Atau, 

c) Melalui kolom pencarian Google : ketik ″heydayat.com (nama objek)″. Contoh : 

heydayat.com kebun binatang Surabaya. 

Catatan! 

Perlu diketahui! Artikel pembaruan atau artikel dengan topik yang sama dengan yang pernah 

tayang di heydayat.com mungkin akan lebih kecil kemungkinannya untuk lolos proses seleksi. 

 

2. Kami TIDAK menerima artikel yang berisi kumpulan atau daftar, misalnya : ″7 Tempat Makan Murah 

di Cirebon″, ″Kumpulan Wisata Seru di Bali″, ″5 Gunung Terindah yang Layak Untuk Didaki″ dan 

semacamnya. 

Artikel daftar hanya boleh ditulis oleh tim khusus yang telah ditunjuk sebelumnya. 

 

Selain kanal Travel, Kuliner dan Olahraga, gabung juga yuk di kanal lainnya! 

SYARAT PENULISAN ARTIKEL KANAL KEHIDUPAN 

1. Artikel berupa tulisan original karya Anda sendiri, berisi argumen, opini, saran, pengalaman hidup 

dan semacamnya. 

2. Artikel memuat sedikitnya 700 kata. 

3. Menyertakan sedikitnya 3 foto ilustrasi (bebas milik pribadi atau dari sumber lain yang tidak 

dilindungi hak cipta). 



4. Tidak memuat isu sara, sarkas, dan isu sensitif lainnya. 

5. Materi menarik, menghibur dan atau informatif. 

6. Setiap artikel kanal kehidupan yang diterbitkan akan diberi honor mulai dari Rp 30.000. 

 

SYARAT PENULISAN ARTIKEL KANAL BERITA 

7. Artikel berupa ulasan atau cerita tentang informasi terbaru, kejadian, event, acara budaya yang 

berkaitan dengan dunia turisme, wisata, atau kuliner yang ada di daerah sekitar domisili Anda. 

8. Artikel memuat sedikitnya 300 kata. 

9. Menyertakan sedikitnya 2 foto atau 1 video terkait berita yang disampaikan. Setidaknya ada 1 foto 

original yang harus disertakan untuk artikel, dan 1 foto lagi adalah foto lainnya yang berkaitan 

dengan berita yang disampaikan. 

10. Setiap artikel kanal berita yang diterbitkan akan diberi honor mulai dari Rp 20.000. 

 

SYARAT PENULISAN ARTIKEL KANAL SERBA-SERBI 

1. Artikel berupa ulasan atau informasi seputar hobi unik, populer, atau hobi lainnya di daerah sekitar 

domisili Anda. 

2. Artikel memuat sedikitnya 500 kata. 

3. Menyertakan sedikitnya 3 foto. 

4. Setiap artikel kanal serba-serbi yang diterbitkan akan diberi honor mulai dari Rp 30.000. 

 

TAMBAHAN 

Apa yang didapat dari mengakses dasbor? 

Berikut fasilitas yang disediakan pada dasbor heydayat.com : 

1. Halaman penulisan artikel dengan Live Preview untuk menampilkan atau menyimulasikan artikel 

jika berhasil tayang 

2. Save Draft : Menyimpan tulisan yang belum selesai ditulis 

3. Edit Profil : Ubah gravatar atau foto profil serta biodata 


